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Оптимісти
року

мія «За видатні заслуги перед вітчизняним спор�
том і наукою».

Премії «Людина року – 2016» в національ�

них номінаціях здобули:

«Міський голова року» — Андрій ПАНКОВ,
міський голова Краматорська;

«Промисловець року» — Ірина МІРОШНИК,
голова правління ВАТ «Укрпластик»;

«Підприємець року» — Борис СИНЮК, ди�
ректор ТОВ «Карпатигаз»;

«Менеджер року» — Михайло ЛИЗАНЕЦЬ,
співзасновник Moneyveo.ua.

«Фінансист року» — Вадим МОРОХОВ�
СЬКИЙ, голова правління ПАТ «Банк Восток»;

«Аграрій року» — Віталій ІЛЬЧЕНКО, гене�
ральний директор «Компанії «Укравіт»;

«Житловий комплекс року» — ЖК «ЛІСО�
ВИЙ КВАРТАЛ» (директор ТОВ «Альянс Ново�
буд» Сергій КАРАВАНСЬКИЙ);

«Лідер логістичної галузі року» — група ком�
паній «ПРАЙМ» (генеральний директор Дмитро
ЛЬОУШКІН);

«Лідер ресторанного бізнесу року» — Усама

КАФА, засновник, президент ресторанного хол�
дингу «L’Kafa Group»;

«Лідер туристичної галузі року» — тури�
стичний оператор «ІDRISKA TOUR» (прези�
дент Ідріс КАЗІМІ);

«Лідер цифрової галузі року» — IT�компанія
INNOVECS (засновник і керівник Алекс ЛУЦЬ�
КИЙ);

«Телевізійний журналіст року» — Олег
ПАНЮТА (ТК «Україна»);

«Інформаційно�новинний телеканал року» —
телеканал «News One»;

«Інтернет�медіа року» — «Обозреватель» (шеф�

редактор Орест СОХАР);
«Діяч мистецтва року» — Анатолій СО�

ЛОВ’ЯНЕНКО, головний режисер Національно�
го академічного театру опери та балету ім. Та�
раса Шевченка;

«Спортсмен року» — Олег ВЕРНЯЄВ, олім�
пійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімна�
стики;

«Нова генерація року» — Ірина МАРЧУК, ди�
зайнерка, засновниця будинку моди «Ірина Марчук».

Їхні імена та їхні справи явно розраховані на

перспективу і незмінно спрямовані в майбут�

нє, як і сама програма. Девіз її чергового етапу:

«Людина року – 2016: вектор майбутнього». І

головний її підсумок — представлення суспіль�

ству нової генерації амбітних прагматиків,

справжніх профі та беззаперечних лідерів у

своїх сферах діяльності. Тих, хто сьогодні за�

кладає фундамент прийдешнього нашої краї�

ни. А сила переконання і потенціал оптимізму

програми такі, що змушують вірити у сприят�

ливі перспективи для нашого спільного май�

бутнього.

УУперше вона пройшла в залі Національної опери України. Всупе�

реч деяким побоюванням, усе, що було задумано і втілено високо�

професіональною командою організаторів програми і постановників

церемонії, легко та гармонійно вписалося в академічну, елітарну ат�

мосферу головного оперного залу країни.

Чи треба говорити, що в центрі уваги учасників церемонії було на�

городження переможців у 17 національних номінаціях і володарів

міжнародних та спеціальних премій у галузі дипломатії, бізнесу, куль�

тури, мистецтва і спорту?

Володарями міжнародних і спеціальних премій програми «Люди�

на року – 2016» стали:

Марюс ЯНУКОНІС — надзвичайний і повноважний посол Лито�
вської Республіки в Україні: «Міжнародна премія в галузі дипломатії»;

Лі ЦЗІНЬЮАНЬ — підприємець, меценат і громадський діяч, голова

правління Корпорації «Тяньши»: «Міжнародна премія в галузі розвитку
міжнародних економічних відносин»;

Фаррух ЗАКІРОВ — видатний співак і композитор: міжнародна пре�
мія «За зміцнення культурних контактів і духовне зближення народів»;

Василь ПОПАДЮК — заслужений артист України: міжнародна
премія «За видатний внесок у розвиток культури та мистецтва Украї�
ни»;

Зоряна КУШПЛЕР — співачка, солістка Віденської опери: «Міжна�
родна премія в галузі культури та мистецтва»;

Ігор ПОКЛАД — композитор, народний артист України: спеціальна
премія імені Михайла Вороніна «За високий стиль життя»;

ЖК «Нова Англія» — забудовник (компанія «Royal House»): спеціаль�
на премія «Енергоефективна Україна»;

Олег БАЗИЛЕВИЧ — футбольний тренер і педагог: спеціальна пре�
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